
Építészeti tűzvédelem
Európai szabványok (EN) szerint minősített szerkezetek

Passzív építészeti tűzvédelmi rendszerek



Küldetésünk
Életek és épületek védelme
Célunk a tűzvédelmi szempontból biztonságos épületek létesítése. Nem csak formailag, hanem a gyakorlatban is. Védjük 
az épületeket és az emberek, köztük a tűzoltók életét.

Tűzvédelmi burkolat tűzvédő 
építőlemezekből
• eldobozolás PROMATECT® 

lemezekkel
• sima felület
• beltéri és mérsékelt 

kitettségű használat
• magas fokú megbízhatóság

Tűzvédő habarcsok
• 5 különböző 

PROMASPRAY® rendszer
• összetett formák
• beltéri és kültéri használat
• ipari felhasználásra ideális

Tűzgátló festékek
• PROMAPAINT® 

festékrendszerek
• megőrzi a szerkezet 

formáját
• beltéri és mérsékelt 

kitettségű használat
• tűzállósági teljesítmény 

R180-ig

Teherhordó acélszerkezetek tűzvédelme
Az összes típusú védelem egyetlen gyártótól

Tűzgátló üvegezés
• PROMAGLAS® tűzgátló 

üveg
• kivitelezés keret nélkül
• akár 3,5 m magasságig
• tűzállósági teljesítmény 

EI120-ig

Tűzgátló álmennyezetek
• változatos szerkezeti 

megoldások
• fa, vasbeton és acél 

trapézlemez szerkezetek 
burkolása

• gyors szerelés

Tűzgátló falszerkezetek
• PROMATECT® lapok 

használata nedves 
környezetben is

• beltéri és mérsékelt 
kitettségű használat

• csekély vastagság, kis tömeg
• magas tűzállósági 

teljesítmény

Álmennyezetek, membránok
• tűzgátlás mindkét oldalról
• rögzítés függesztéssel vagy 

anélkül
• beépített revíziós nyílások, 

világítótestek és egyéb 
elemek

Tűzgátló térelhatárolások
Vízszintes és függőleges, teherhordó és nem teherhordó szerkezetek, látható és rejtett változatok

Tűzvédelmi membránok
• sík felület PROMATECT® 

lemezekből
• sima felület
• különböző szerkezetek 

védelme
• egyszerű kivitelezés



Tűzvédelmi kábelcsatornák
• elektromos szerelvények 

működőképességének 
hatékony biztosítása

• nagyfeszültségű kábelek 
megbízható védelme

Szellőzőrendszerek tűzvédelme
A tűz terjedésének megakadályozása lég- és kábelcsatornák mentén

Tűzálló szellőzővezetékek
• önálló csatornák
• acéllemez légcsatornák 

burkolása
• külső és belső tűzhatásra
• magas tűzállósági 

teljesítmény

Szerelőcsatornák
• kábelek és csövek tűz elleni 

védelme
• biztonsági rendszerekhez is
• levehető tető

Füstelvezető légcsatornák
• egy és több tűzszakaszos 

csatornák 
• nagy keresztmetszetek 

(vízszintesen és 
függőlegesen)

• magas üzemi túlnyomás és 
vákuum

• csekély tömeg

Szerelvényátvezetések és mozgási hézagok tűzgátló tömítései
Különleges megoldások minden építési helyzetre

Kábelátvezetések tűzgátló 
lezárása
• minden kábeltípushoz
• kis és nagy nyílások
• áttörések falon és födémen 

keresztül
• kábeltálcák vagy egyedi 

kábelek

Tűzgátló lineáris 
hézagtömítések
• dilatációs hézagok
• nem mozgó hézagok
• nedves és kültéri 

körülmények között is
• akár 300 mm szélességig

Fémcsövek átvezetéseinek 
lezárása
• PROMASTOP® és 

PROMASEAL® rendszerek
• szigetelt szakaszok
• függőlegesen és 

vízszintesen
• kombinált átvezetések

Műanyag csövek 
átvezetéseinek lezárása
• igen nagy csőátmérőkhöz is
• változatos mandzsetták
• szigetelő tekercsek
• rugalmas szigetelő 

tömítőanyagok
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Magyarország
A Promat d.o.o. Szlovénia fiókirodája
1163 Budapest
Pirosrózsa u. 32.
T +36 1 317 58 91
E info.hu@promat-see.com
www.promat-see.com

Egyéb Promat címekhez látogasson a 
www.promat-international.com oldalra.


